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Referat af ordinær generalforsamling 2O21 
Dato: 6-februar-2021. 

Sted: Hjemme via e-mail. 

34 medlemmer deltog i generalforsamlingen og heraf 30 stemmeberettigede. 

4 stemmeberettigede har ikke sendt afstemningsskema retur til valg@dofnordsj.dk  

Et medlem har protesteret mod, at der ikke kunne være hemmelig afstemning. 

Afstemningen var så hemmelig, som det var muligt på grund af kontrol af stemme-

berettigede, ved at stemmetællerne var revisor Leif Øgaard og hovedbestyrelsesmedlem 

og dirigent Ole Friis Larsen. DOF Nordsjællands bestyrelse og derved også opstillede 

kender ikke til de enkelte stemmeafgivelser. 

Den samlede optælling er tilsendt referenten i anonymiseret form. 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Ole Friis Larsen blev af generalforsamlingen valgt til dirigent. 

Luise Ekberg er af bestyrelsen udpeget som referent. 

Dirigenten kunne på mail til deltagerne erklære generalforsamlingen for lovlig, da den 

var indkaldt efter vedtægternes § 4 Stk. 2.  
 

2. Beretning om lokalafdelingens virke 

Deltagerne i generalforsamlingen har på mail modtaget den skriftlige beretning og har 

stemt for beretningen med 25 stemmer for, ingen imod og 1 undlod at stemme. 

Beretningen er dermed godkendt. 

Beretningen har været fremlagt indkaldelsen på hjemmesiden under Ture og møder. 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 2O20 til godkendelse 

Regnskabet har været fremlagt i indkaldelsen på hjemmesiden under Ture og møder. 

Det reviderede regnskab for 2020 er tilsendt deltagerne på mail. Generalforsamlingen 

godkendte det fremlagte regnskab med 25 stemmer for, ingen imod og 1 undlod at 

stemme. 
 

4. Fremlæggelse af budget for 2021 til godkendelse 

Budgettet er ligeledes fremlagt på hjemmesiden under Ture og møder og tilsendt 

deltagerne. Det fremlagte budget blev godkendt af generalforsamlingen med 25 

stemmer for, ingen imod og 1 undlod at stemme.  

En deltager spurgte, hvorfor der ikke er afsat midler i budgettet til ture og møder? 

Luise Ekberg svarede, at der er sat penge af til ture og møder/foredrag. Beløbet står 

under Aktivitetsudvalg, da det er dem, der står for planlægning og afholdelse.  
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Der sættes aldrig mange penge af, da der ikke er nogen form for løn til hverken 

foredragsholdere eller turledere – de udfører frivilligt arbejde.  

Når der under Kurser og ture står 0 kr. i budgettet, er det fordi Per og Luise Ekberg ikke 

længere afholder fuglekurser for DOF Nordsjælland. Ture i denne konto dækker 

betalingsturene som fx busturen til Skåne om vinteren. Men den er jo heller ikke mulig i 

år.  
 

5. Handleplanen 

Da lokalafdelingen ikke har kunnet opfylde alle målene for 2020 på grund af 

Coronarestriktioner har bestyrelsen besluttet at videreføre en del af handleplanen til 

2021.  

Hovedpunkterne for næste år er: 

• Naturpolitiske aktiviteter via kommunerepræsentanter og deltagere i projekter 

• Guidede ture ledet af vores faste turledere og evt. nye 

• Arrangementer for medlemmer, herunder tiltag i en tid med restriktioner 

• Feltornitologiske aktiviteter 

• Børne- og ungearbejde 

Handleplanen blev godkendt af generalforsamlingen med 25 stemmer for, ingen imod 

og 1 undlod at stemme. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg som bestyrelsesmedlemmer var: 

• Luise Ekberg, modtager ikke genvalg 

• Bjørn Svendsen, villig til genvalg 

• Helle Dyrting, villig til genvalg 

• Birger Stenå Nielsen, villig til genvalg 

• Holger Hansen, villig til genvalg 

Bestyrelsen opstillede herudover Jens Lodal til den ledige bestyrelsespost 

Som suppleanter opstillede: 

• Lone Hougaard 

• Jan Nielsen 
 

Følgende blev valgt til bestyrelsen: 

• Bjørn Svendsen med 22 stemmer for, 1 imod og 3 undlod at stemme. 

• Helle Dyrting med 21 stemmer for og 5 undlod at stemme. 

• Birger Stenå Nielsen med 22 stemmer for og 4 undlod at stemme. 

• Holger Hansen med 21 stemmer for, 1 imod og 4 undlod at stemme. 

• Jens Lodal med 23 stemmer for og 3 undlod at stemme. 
 

Suppleanter: 

• Lone Hougaard med 20 stemmer for og 6 undlod at stemme. 

• Jan Nielsen med 23 stemmer for og 3 undlod at stemme. 
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7. Valg til DOF’s repræsentantskab (5 pladser inkl. Formanden) 
 

Følgende opstillede til valg:  

• Carsten Michael Jørgensen  

• Inge Hansen 

• John Hansen  

• Luise Ekberg  

• Helle Dyrting 
 

Suppleanter:  

• Jens Lodal 

• Holger Hansen 
 

Følgende blev valgt til DOFs repræsentantskab:  

• Carsten Michael Jørgensen med 23 stemmer for, ingen imod og 3 undlod at 

stemme 

• Inge Hansen med 23 stemmer for, ingen imod og 3 undlod at stemme 

• John Hansen med 23 stemmer for, ingen imod og 3 undlod at stemme 

• Luise Ekberg med 23 stemmer for, ingen imod og 3 undlod at stemme 

• Helle Dyrting med 21 stemmer for, ingen imod og 5 undlod at stemme 
 

Følgende blev valgt som suppleanter til DOFs repræsentantskab  

• Jens Lodal med 23 stemmer for, ingen imod og 3 undlod at stemme 

• Holger Hansen 21 stemmer for, 1 imod og 4 undlod at stemme 
 

Valg af revisor 

Revisor Leif Øgaard var villig til genvalg og blev valgt af generalforsamlingen for endnu 

et år med 22 stemmer for og 4 undlod at stemme. 
 

8. Forslag fra medlemmerne 

Der var ingen indkomne forslag. 
 

9. Eventuelt 

Der var intet under evt. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 16:00 

 

 

Som referent, Luise Ekberg:    

 

 

Som dirigent, Ole Friis Larsen: 
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